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Tabela de categorias e subcategorias utilizadas associadas às variáveis em estudo
1
 

1- Episódios Variáveis em estudo 

1.5 – Integração Familiar (funcionamento familiar) 

1.7 – Momentos difíceis (funcionamento familiar) 

1.8 – Primeiro contacto (funcionamento familiar) 

1.11 – Revelação (funcionamento familiar) 

2- Impacto da adopção na conjugalidade  

2.1 – Ajustamentos  

2.1.1 – Alteração de rotinas  (satisfação conjugal) 

2.1.2 – Foco no filho  (satisfação conjugal) 

2.1.3 – Integração do filho nas actividades conjugais (satisfação conjugal) 

2.1.4 – Partilha conjugal de tarefas (satisfação conjugal) 

2.1.6 – Redução do tempo conjugal (satisfação conjugal) 

2.2.1 – Cansaço exacerbado (satisfação conjugal) 

2.2.3 – Maior irritabilidade do casal (satisfação conjugal) 

2.2.4 – Sobrecarga de tarefas sobre um dos conjugues (satisfação conjugal) 

2.3. Manutenção de rotinas (satisfação conjugal) 

2.4. Momento da adopção  

2.4.1. Negativo (satisfação conjugal) 

2.4.2. Positivo (satisfação conjugal) 

2.5. Negativo  

2.5.1. Dificuldades financeiras (satisfação conjugal) 

2.6. Positivo (satisfação conjugal) 

4 – Indicador de bem-estar familiar  

4.1 – Celebrações (funcionamento familiar) 

4.2 – Indicadores de forças familiares  

4.2.1 – Coesão familiar (funcionamento familiar) 

4.2.2 - Crenças-Valores-Princípios de vida (funcionamento familiar) 

4.2.3. Diálogo Pais-filhos (funcionamento familiar) 

4.2.4. Famílias de Origem (funcionamento familiar) 

4.2.6. Qualidade-Satisfação relacional (parentalidade) 

4.2.9. Tempo livre nuclear (funcionamento familiar) 

4.2.10. Vínculos de afecto (funcionamento familiar) 

5- Indicador de bem-estar conjugal  

5.1 – Coesão (satisfação conjugal) 

5.2 – Decisões conjuntas (satisfação conjugal) 

5.3 – Diálogo (satisfação conjugal) 

5.4 – Espaço para a individualidade de cada elemento 

do casal 

(satisfação conjugal) 

5.5 – Impacto positivo da adopção  (satisfação conjugal) 

5.6 – Partilha de tarefas (satisfação conjugal) 

5.7 – Satisfação conjugal (satisfação conjugal) 

5.8. Tempo a sós (satisfação conjugal) 

6- Parentalidade  

                                                           
1
 Pelo facto de algumas categorias e sub-categorias não terem sido utilizadas neste estudo, mantém-se a 

numeração original do software Nvivo8, para uma melhor identificação. 



6.1 – Comunicação sobre adopção  

6.1.1 – Diálogo  

6.1.1.1 – Estado emocional  

6.1.1.1.1 – Filho  

6.1.1.1.1.1 – Curiosidade (parentalidade) 

6.1.1.1.1.2 – Inquietação (parentalidade/funcionamento 

familiar) 

6.1.1.1.1.3 – Recusa (parentalidade/funcionamento 

familiar) 

6.1.1.1.1.4 – Tranquilidade (parentalidade/funcionamento 

familiar) 

6.1.1.1.2 – Pais  

6.1.1.1.2.1 – Inquietação (parentalidade/funcionamento 

familiar) 

6.1.1.1.2.2 – Tranquilidade (parentalidade/funcionamento 

familiar) 

6.1.1.4 – Iniciativa da criança  (funcionamento familiar-

comunicação) 

6.1.1.5 – Iniciativa dos pais  (funcionamento familiar) 

6.1.1.6 – Intra-familiar  (funcionamento familiar) 

6.1.1.8 – Reacção do filho  

6.1.1.8.1 – Ambivalente (funcionamento familiar) 

6.1.1.8.2 – Negativa (funcionamento familiar) 

6.1.1.8.3 – Positiva (funcionamento familiar) 

6.1.2 – Revelação  

6.1.2.1.2 – Pais  

6.1.2.1.2.1 – Inquietação (parentalidade) 

6.1.2.1.2.2 – Tranquilidade (parentalidade) 

6.1.2.2.2 – Iniciativa da criança (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.3 – Iniciativa dos pais (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.4 – Intra-familiar (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.6 – Processo contínuo (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.7 – Reacção do filho   

6.1.2.2.7.1 – Ambivalente (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.7.2 – Negativa  (funcionamento familiar) 

6.1.2.2.7.3 – Positiva  (funcionamento familiar) 

6.2. Crenças e Valores (parentalidade) 

6.3. Diferenciação papéis parentais  

6.3.1. Complementaridade (parentalidade) 

6.3.2. Confirmação (parentalidade) 

6.3.3. Diferença de estilos parentais (parentalidade) 

6.3.4. Impacto na conjugalidade (satisfação conjugal) 

6.3.5. Infirmação (parentalidade) 

6.3.6. Semelhança de estilos parentais (parentalidade) 

6.4. Dificuldades   

6.4.1. Percepção   

6.4.1.1. Locus de controle externo (parentalidade) 

6.4.1.2. Locus de controle interno (parentalidade) 

6.4.2. Recursos e Estratégias para a resolução   



6.4.2.1. Valorização das dificuldades  (parentalidade) 

6.4.2.2. Estratégias educativas (parentalidade) 

6.4.2.4. Intra-familiares  

6.4.2.4.1. Conjugais  

6.4.2.4.1.1. Coesão (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.1.2. Diálogo (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.1.3. Ponderação-Reflexão (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.3. Parentais   

6.4.2.4.3.1. Amor parental (parentalidade) 

6.4.2.4.3.2. Apoio e Partilha de tarefas (funcionamento familiar 

/parentalidade) 

6.4.2.4.3.3. Diálogo com filho (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.3.4. Disciplina  (parentalidade) 

6.4.2.4.3.5. Humor (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.3.6. Jogo (funcionamento familiar) 

6.4.2.4.3.8. Permissividade  (parentalidade) 

6.4.2.4.3.9. Prática adquirida no quotidiano com o 

filho  

(funcionamento familiar) 

6.4.3. Tipo  

6.4.3.1. Adaptação à parentalidade  

6.4.3.1.1. Falta de informação prévia sobre a criança (parentalidade) 

6.4.3.2. Cognitivo (parentalidade) 

6.4.3.3. Comportamento (parentalidade) 

6.4.3.6. Emocional  (parentalidade) 

6.4.3.7. Fazer compreender regras  (parentalidade) 

6.4.3.8. Incompatibilidade de horários pais-filhos  (funcionamento familiar) 

6.5. Divergências parentais  

6.5.1. Consequências  

6.5.1.1. Perda de credibilidade/autoridade perante o(s) 

filho(s) 

(parentalidade) 

6.5.2. Inexistentes (parentalidade) 

6.5.3. Reacção às divergências  

6.5.3.1. Casal  (parentalidade) 

6.5.3.2. Confronto por parte do cônjuge  (parentalidade) 

6.5.3.3. Filho   

6.5.3.3.1. Tirar partido da situação  (funcionamento familiar) 

6.5.3.4. Mãe (funcionamento familiar) 

6.5.3.5. Pai  (funcionamento familiar) 

6.5.4. Resolução de divergências  

6.5.4.1. Diálogo privado  (funcionamento familiar) 

6.5.4.2. Não desqualificar  (funcionamento familiar / 

parentalidade) 

6.5.5. Tipo  

6.5.5.1. Decisões educativas quotidianas (parentalidade) 

6.5.5.2. Intensidade dos castigos  (parentalidade) 

6.5.5.3. Regras  (funcionamento familiar) 

6.6. Estilo Parental  

6.6.1. Autoritário (parentalidade) 



6.6.2. Autoritativo (parentalidade ) 

6.6.3.Negligente (parentalidade) 

6.6.4. Permissivo (parentalidade) 

6.7. Expectativas futuro  

6.7.1. Filho  

6.7.1.1. Dificuldades Superadas (funcionamento 

familiar/parentalidade) 

6.7.1.2. Objectivos (funcionamento 

familiar/parentalidade) 

6.7.2. Medos  

6.7.2.1. Estratégias  

6.7.2.1.1. Prevenção  

6.7.2.1.1.1. Acompanhamento e estimulação do 

desenvolvimento social e moral 

(parentalidade) 

6.7.2.1.1.2. Regras de segurança (parentalidade) 

6.7.2.2. Tipo  

6.7.2.2.1. Dificuldades na Adolescência (funcionamento familiar) 

6.7.2.2.2. Dificuldades relacionadas com a revelação (funcionamento familiar) 

6.7.2.2.3. Idade avançada do casal vs. 

acompanhamento da cri. fases ciclo vital 

(funcionamento familiar) 

6.7.3. Nova parentalidade  

6.7.3.1. Incerteza  

6.7.3.1.1. Motivos (parentalidade) 

6.7.3.2. Nova adopção  

6.7.3.2.1. Em curso (parentalidade) 

6.7.3.3. Reacção do filho  

6.7.3.3.1. Não quer ter irmãos (funcionamento familiar) 

6.7.3.3.2. Pedir um irmã(o) (funcionamento familiar) 

6.8. Expectativas pré-adopção  

6.8.1. Confronto com a realidade  

6.8.1.1. Ambivalente (parentalidade) 

6.8.1.2. Negativo (parentalidade) 

6.8.1.3. Positivo (parentalidade) 

6.9. Indicadores de bem-estar na parentalidade  

6.9.1. Aliança parental (parentalidade) 

6.9.2. Satisfação com desempenho de papéis (parentalidade) 

6.9.3. Satisfação relacional  

6.9.3.1. Entre pais (parentalidade) 

6.9.3.2. Pais-filho  (parentalidade) 

6.10. Indicadores de stress parental (parentalidade) 

6.11. Percepção global da parentalidade adoptiva  

6.11.1. Acentuação das diferenças com a parentalidade 

bio. 

(parentalidade) 

6.11.2. Balanço da experiência parental adoptiva (parentalidade) 

6.11.3. Neutralização das diferenças com a 

parentalidade bio. 

(parentalidade) 



6.12. Práticas Educativas  

6.12.1. Atenção individualizada a cada filho (parentalidade) 

6.12.2. Compreensão-aceitação das práticas parentais (parentalidade) 

6.12.3. Consequências do incumprimento de regras  

6.12.3.1. Castigos  

6.12.3.1.1. Com explicação-reflexão (parentalidade) 

6.12.3.1.2 Evolução  

6.12.3.1.3. Reacção do filho  

6.12.3.1.3.1. Aceitação (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.2. Amua  (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.3. Birra (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.4. Chora (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.5. Compreensão (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.6. Contesta (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.7. Dor momentânea  (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.8. Empatia (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.9. Gozo (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.10 Indiferença (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.11. Pede desculpa (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.12. Revolta (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.3.13 Surpresa (funcionamento familiar) 

6.12.3.1.4 Reacção dos pais  

6.12.3.1.4.1. Arrependimento (parentalidade) 

6.12.3.1.4.2. Escalada (parentalidade) 

6.12.3.1.4.3. Firmeza (parentalidade) 

6.12.3.1.4.4. Questionam eficácia do castigo (parentalidade) 

6.12.3.1.4.5. Questionam reacção do filho (parentalidade) 

6.12.3.1.4.6. Tristeza (parentalidade) 

6.12.3.1.5. Tipo  

6.12.3.1.5.1. Físico (parentalidade) 

6.12.3.1.5.2. Não-físico (parentalidade) 

6.12.3.2. Reacção dos irmãos  

6.12.3.2.1. Defende o irmão (funcionamento) 

6.12.3.2.2. Não interfere (funcionamento) 

6.12.3.2.3. Receio (funcionamento) 

6.12.3.3. Reacção dos pais  

6.12.3.3.1. Acção Contentora (parentalidade) 

6.12.3.3.2. Desespero-gritar (parentalidade) 

6.12.3.3.3. Flexibilidade (parentalidade) 

6.12.3.3.4. Permissividade (parentalidade) 

6.12.3.3.5. Tristeza (parentalidade) 

6.12.3.3.6. Zanga (parentalidade) 

6.12.4. Controlo parental  

6.12.4.1. Afecto-aceitação vs rejeição  

6.12.4.1.1. Aceitação parental (funcionamento parental) 

6.12.4.1.2. Rejeição parental  

6.12.4.1.2.1. Reacção do filho  

6.12.4.1.2.1.1. Aflição (funcionamento) 



6.12.4.1.2.1.2. Sensação de solidão (funcionamento parental) 

6.12.4.2. Controlo comportamental  

6.12.4.2.1. Estratégias coersivas (parentalidade) 

6.12.4.2. 2. Estratégias indutivas (parentalidade) 

6.12.4.3. Controlo psicológico  

6.12.4.3.1. Cognitivo (parentalidade) 

6.12.4.3.2. Comportamental (parentalidade) 

6.12.4.3.3. Emocional (parentalidade) 

6.12.4.4.Envolvimento parental nas actividades do 

filho 

 

6.12.4.4.1. Brincar  (funcionamento parental) 

6.12.4.4.2. Escolares (funcionamento parental) 

6.12.4.4.3. Extra-escolares (funcionamento parental) 

6.12.4.5. Estimulação do desenvolvimento  

6.12.4.5.1. Autonomia (parentalidade) 

6.12.4.5.2. Cognitivo (parentalidade) 

6.12.4.5.3. Emocional (parentalidade) 

6.12.4.5.4. Físico (parentalidade) 

6.12.4.6. Incentivo ao diálogo (funcionamento parental) 

6.12.4.8. Negociação  

6.12.4.8.1. Reacção do filho  

6.12.4.8.1.1. Aceitação-Compreensão (funcionamento familiar) 

6.12.4.8.1.2. Revolta (funcionamento familiar) 

6.12.4.9. Reforço positivo (parentalidade) 

6.12.4.10. Regras-ordens-instruções  

6.12.4.10.1. Aceitação do filho (funcionamento familiar) 

6.12.4.10.2. Desafio por parte do filho (funcionamento familiar) 

6.12.4.10.3.Tipo  

6.12.4.10.3.1. Alimentar (parentalidade) 

6.12.4.10.3.2. Associadas a rituais-rotinas (funcionamento familiar) 

6.12.4.10.3.3. Horário sono (funcionamento familiar) 

7. Percepção  

7.1. Ambivalente  

7.1.2. Casal (parentalidade) 

7.1.4. Criança (funcionamento familiar) 

7.2. Negativa  

7.2.2. Casal (parentalidade) 

7.2.4. Criança (funcionamento familiar) 

7.3. Positiva  

7.3.2. Casal (parentalidade) 

7.3.4. Criança (funcionamento familiar) 

8. Qualidade da integração na família  

8.1. Adaptação  

8.1.1. Difícil (funcionamento familiar) 

8.1.2. Fácil (funcionamento familiar) 

8.1.3. Gradual (funcionamento familiar) 

8.1.4. Imediata (funcionamento familiar) 

8.2. Aprendizagem mútua (funcionamento familiar) 



8.3. Demonstrações de afecto (parentalidade) 

8.4. Facilitadores  

8.4.2. Relação com irmãos (funcionamento familiar) 

8.7. Narrativa familiar  

8.7.1. Criança  

8.7.1.1. Adoptiva (funcionamento familiar) 

8.7.2. Pais  

8.7.2.2. Atribuições à educação e ambiente familiar 

(pós adopção) 

(funcionamento familiar) 

8.9. Sentido de pertença (funcionamento familiar) 

8.10. Superioridade comparativa do filho (parentalidade) 

9. Temas emergentes  

9.6. Crenças sobre a parentalidade (parentalidade) 

9.10. Dificuldades das Famílias Adoptivas (funcionamento familiar) 

9.16. Reacção da criança a visitas domiciliárias dos 

técnicos do SA 

(funcionamento familiar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apêndice II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excerto da entrevista ao casal A1 e A2 

 

E: Claro. Havia alguma dificuldade que vocês estivessem à espera que não tenha 

acontecido? 

A2: Dificuldade em relação a ele ou em relação…? 

E: Sim, em relação a ele. 

A1: Não. Eu tinha as expectativas mais baixas e portanto tudo o que veio foi bom, foi 

óptimo! Foi muito melhor. Mais baixas, não quer dizer que sejam baixas. 

E: Sim, sim. 

A2: É mais baixas do que eu penso se calhar.  

E: Não havia assim nada que esperassem como dificuldade e que não se tenha 

verificado? Ou o inverso, que não esperassem e que se tivesse dificuldade. 

A2: Não. 

A1: Se calhar do relacionamento das outras pessoas com ele. A família da A2 depois 

correu muito bem. 

A2: Por isso é que eu estava a perguntar se era em relação a ele ou se em relação ao que 

estava… 

E: Não, em relação a ele e… 

A2: Pois, ao geral. 

E: Tudo o que tenha relação com ele. 

A2: Exactamente, pois. Não foi fácil, a minha família aceitar a situação. 

A1: E nós sabíamos disso. 

A2: Sabíamos. E portanto, depois como ele é que os conquistou muito, por isso hoje em 

dia não há… 

A1: Não. 

A2: Foi muito melhor… Ao principio foi tipo 15 dias complicados, ou um mês 

complicados. Complicado porque estavam-se a habituar à situação não é? 

E: Claro. 

A2: Mas depois correu tão bem… E isso foi bom. Foi uma coisa que eu não estava à 

espera. 

A1: Uma coisa que eu achava é que ele não ia ser tão bonito como os irmãos. Isso era 

mau para ele, para nós era indiferente não é? Mas para ele ia ser mau, mas não, afinal 

ele é muito bonito mesmo. Não é? Eu achava que ele não ia ser tão bonito. Pronto é 

bonito é engraçadinho, mas está muito bonito o Diogo. 



A2: Está, está, está. 

E: E a integração dele na escola? Ele está no infantário? 

A1: Muito boa! Eu achava que ia ser pior. 

A2: Pois é. Eu estava com muito medo, porque eles estão no colégio onde eu dou aulas, 

e a reacção no colégio não foi boa, a ele ter sido adoptado. E portanto eu estava cheia de 

medo, não é que o fizessem mal, porque nunca iam fazer mal ao Diogo, mas… 

E: Claro. 

A2: Mas que o tratassem de maneira diferente, fizessem alguma coisa… E ele adora 

aquele colégio! Teve aquelas 2 primeiras semanas mais complicadas, mas qualquer um 

tem não é?  

E: Claro. 

A2: Sai de casa vai para lá, ele saiu daqui directamente para lá. Mas de resto, foi muito 

melhor do que estávamos à espera, foi bom, foi óptimo, é um descanso! 

 

Codificação do excerto no programa Nvivo8 

 

Tree Nodes\Parentalidade\Expectativas pré-adopção\confronto com a 

realidade\positiva 

<Internals\Casal A1 e A2> - § 2 references coded  [1,39% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,64% Coverage 

 

A2: Não. Eu tinha as expectativas mais baixas e portanto tudo o que veio foi bom, foi 

óptimo! Foi muito melhor. Mais baixas, não quer dizer que sejam baixas. 

E: Sim, sim. 

A2: É mais baixas do que eu penso se calhar.  

 

Reference 2 - 0,75% Coverage 

 

A1: Se calhar do relacionamento das outras pessoas com ele. A família da A2 depois 

correu muito bem. 

A2: Por isso é que eu estava a perguntar se era em relação a ele ou se em relação ao que 

estava… 

E: Não, em relação a ele e… 

file:///C:/Users/Toshiba/Documents/5º%20ano/Tese/partes%20corrigidas/Versão%20final/4a809bdf-e337-423e-abcd-24995dd0d6dc


A2: Pois, ao geral. 

 

Tree Nodes\Parentalidade\Expectativas pré-adopção\neutras 

<Internals\Casal A1 e A2> - § 1 reference coded  [0,46% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,46% Coverage 

 

E: Não havia assim nada que esperassem como dificuldade e que não se tenha 

verificado? Ou o inverso, que não esperassem e que se tivesse dificuldade. 

A2: Não. 

 

Tree Nodes\Reacções sociais à adopção\família de origem\positiva 

<Internals\ Casal A1 e A2> - § 2 references coded  [0,61% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,13% Coverage 

 

A1: A família da A2 depois correu muito bem. 

 

Tree Nodes\Reacções sociais à adopção\família de origem\negativa 

<Internals\ Casal A1 e A2> - § 2 references coded  [1,42% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,98% Coverage 

 

A2: Não foi fácil, a minha família aceitar a situação. 

A1: E nós sabíamos disso. 

A2: Sabíamos. E portanto, depois como ele é que os conquistou muito, por isso hoje em 

dia não há… 

A1: Não. 

A2: Foi muito melhor… Ao principio foi tipo 15 dias complicados, ou um mês 

complicados. Complicado porque estavam-se a habituar á situação não é? 

 

Tree Nodes\Reacções sociais à adopção\família de origem\progresso 

<Internals\ Casal A1 e A2> - § 4 references coded  [1,30% Coverage] 

 

file:///C:/Users/Toshiba/Documents/5º%20ano/Tese/partes%20corrigidas/Versão%20final/4a809bdf-e337-423e-abcd-24995dd0d6dc
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Reference 1 - 0,32% Coverage 

 

A2: Mas depois como ele é que os conquistou muito, por isso hoje em dia não há… 

A1: Não. 

A2: Foi muito melhor…  

 

Reference 2 - 0,27% Coverage 

 

A2: Mas depois correu tão bem… E isso foi bom. Foi uma coisa que eu não estava à 

espera. 

 

Tree Nodes\Reacções sociais à adopção\escola\negativa 

<Internals\ Casal A1 e A2> - § 1 reference coded  [0,47% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,47% Coverage 

 

A2: A reacção no colégio não foi boa, a ele ter sido adoptado. E portanto eu estava 

cheia de medo, não é que o fizessem mal, porque nunca o iam fazer mal ao Diogo, 

mas… 

 

Tree Nodes\Criança\Integração\Evolução\Positiva  

<Internals\ Casal A1 e A2> - § 2 references coded  [1,00% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,54% Coverage 

 

E: E a integração dele na escola? Ele está no infantário? 

A1: Muito boa! Eu achava que ia ser pior. 

A2: Pois é. Eu estava com muito medo, porque eles estão no colégio onde eu dou aulas 

 

Reference 2 - 0,46% Coverage 

 

A2: Sai de casa vai para lá, ele saiu daqui directamente para lá. Mas de resto, foi muito 

melhor do que estávamos à espera, foi bom, foi óptimo, é um descanso. 
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Apêndice III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise Intra-caso A1 e A2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Completamente 

Satisfeito: 5.5 

Autoritativo: 3.6 Coesão elevada: 4 

Adaptabilidade elevada: 3.5 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 3  

 Completamente 

Satisfeito: 5.6 

Autoritativo: 4.2 Coesão elevada: 4,4 

Adaptabilidade elevada: 3.7 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 4 

 

O coesão avaliada pelo casal como elevada, sendo que ambos consideram ser 

mais fácil discutir e resolver os problemas no seio da família nuclear, percepcionam-se 

como uma família chegada e unida e valorizam o tempo passado em conjunto. A1 e A2 

preferem resolver os problemas entre eles, evitando recorrer a ajudas externas. Sendo 

esta uma família composta por quatro filhos, ocorrem por vezes momentos de rivalidade 

fraterna, mas as duas irmãs mais velhas assumem uma postura protectora em relação aos 

dois irmãos mais novos, num processo que reforça a coesão desta família. 

A adaptabilidade é percepcionada pelo casal como elevada. O casal procura 

discutir os problemas e chegar a um acordo sobre a melhor forma de os resolver, 

estando todos os elementos disponíveis para fazer cedências e chegar a um 

   

Nome A1 A2 

Idade 38 39 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 15 anos 15 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 4 4 



compromisso. Um exemplo disso reside no facto de, com a chegada do filho adoptivo, 

terem comprado um carro maior que possibilita o transporte de toda a família. 

A comunicação familiar é avaliada de forma bastante positiva, sendo o ambiente 

familiar um espaço onde os assuntos relevantes são discutidos. O tema da revelação tem 

surgido naturalmente e é discutido abertamente com todos os elementos da família, 

através do uso de fotografias do lar. 

No que diz respeito à satisfação parental, antes da adopção plena, o casal sentia 

uma certa angústia que desapareceu com a finalização do processo. O período de 

integração do filho acabou por correr muito bem, sendo descrito como óptimo. 

Actualmente, o casal avalia-se como satisfeito relativamente à forma como desempenha 

o seu papel parental e como se relaciona com o filho. Contudo, A2 considera que as 

suas expectativas foram claramente superadas na relação com o filho e no exercício da 

sua parentalidade, uma vez que as suas expectativas iniciais eram relativamente baixas. 

Por sua vez, as expectativas de A1 foram concretizadas, não sendo melhores nem 

piores, sendo referida uma certa dificuldade em lidar com as birras do filho. 

O estilo parental dominante no casal é o autoritativo, existindo uma sensibilidade 

em relação às necessidades e sentimentos do filho, e uma preocupação em explicar os 

castigos atribuídos. Porém, A1 é caracterizado pelo seu cônjuge como sendo mais 

autoritário e A2 como mais permissiva. Quando a criança faz birras, uma das práticas 

educativas utilizada por parte de A1, é a punição física, o que por vezes é 

percepcionado por A2 como uma prática excessiva. Deste modo, A2 considera que A1 é 

mais exigente com o filho adoptivo comparativamente aos filhos biológicos. 

Com a parentalidade o casal passou a ter menos tempo só para si, tendo ocorrido 

algumas divergências entre eles relativamente ao uso de certas estratégias parentais. No 

entanto, tal não alterou a percepção muito positiva que ambos têm da sua satisfação 

conjugal, encontrando-se completamente satisfeitos em relação aos sentimentos e à 

confiança que têm um pelo outro. 

 

 

 

 

 

 

 



Análise Intra-caso B1 e B2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5. 2 

Autoritativo: 3.7 Coesão muito elevada: 5 

Adaptabilidade elevada: 4.1 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 2 

 Muito 

Satisfeito: 4.7 

Autoritativo: 3.5 Coesão elevada: 4.1 

Adaptabilidade elevada: 3.5 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 4 

 

A coesão é avaliada positivamente pelo casal, sendo que B1 a percepciona como 

muito elevada e B2 como elevada. Parece existir uma forte coesão na família nuclear 

(pai, mãe e filho), uma vez que se sentem muito chegados, ajudam-se uns aos outros na 

superação das dificuldades e passam a maior parte do tempo livre vivido a três. Com a 

família alargada, a adopção foi bem aceite, tendo a criança estabelecido uma relação 

afectiva com toda a família e particularmente com os primos de idades mais próximas. 

 No que diz respeito à adaptabilidade, ambos os elementos do casal manifestam 

um nível elevado, mas caracterizam o primeiro mês de integração como complicado, 

recorreram às técnicas do instituto de adopção e do Lar e passados 10 meses, o João 

começou a ir ao psicólogo. O casal parece ter conseguido lidar de forma positiva com 

   

Nome B1 B2 

Idade 53 44 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 9 anos 9 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



essas dificuldades, contando com o apoio de familiares e amigos, para além de 

procurarem ajuda técnica sempre que consideraram necessário. 

A comunicação é bastante positiva, sendo que o casal caracteriza-se como muito 

satisfeito em relação ao modo como conversa entre si, sendo que cada elemento da 

família pode expressar livremente a sua opinião. Existem também algumas dificuldades, 

ao nível das discussões, que o casal procura gerir da melhor maneira, mas por vezes 

ocorre uma escalada da discussão.  

Relativamente à satisfação parental, o casal está satisfeito com o modo como 

desempenha o seu papel parental e avalia a relação que actualmente tem com o filho 

como estando de acordo com as suas expectativas iniciais. B1 considera-se muito 

satisfeito com a relação que tem com o filho, mas considera que o seu desempenho 

enquanto pai está aquém das suas expectativas iniciais. B2 sente-se satisfeita na sua 

relação com o filho e percepciona o seu desempenho enquanto mãe como melhor do que 

esperava inicialmente. Contudo, o casal sente-se cansado, mostra um certo 

descontentamento com o comportamento do filho, descrevendo-o como teimoso e 

vingativo, especulando sobre a existência de uma causa genética. 

O estilo parental dominante no casal é o autoritativo, existindo a preocupação em 

explicar ao filho os motivos porque deve cumprir as regras, sendo este encorajado a 

expressar-se livremente mesmo quando se encontra em desacordo com os pais. B2 

refere que nem sempre está de acordo com o rigor exigido por B1, mas reconhece que 

por vezes tal é necessário. Quanto às práticas educativas, o casal recorre algumas 

vezes à punição física, repreende e critica o filho muitas vezes, e aplica castigos 

retirando privilégios (como jogar computador) para o disciplinar.    

Com a chegada da criança, o casal deixou de fazer certas actividades em conjunto, 

como sair à noite e ir ao cinema. Porém, avaliam a sua satisfação conjugal de forma 

muito positiva, valorizando o processo de tomada de decisão em conjunto, bem como a 

distribuição de responsabilidades, e ainda a confiança que depositam um no outro. 

 

 

 

 

 

 

 



Análise Intra-caso C1 e C2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5. 2 

Autoritativo: 4 Coesão elevada: 4.4 

Adaptabilidade elevada: 4 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 4 

Expec. desemp. papel: 4 

 Completamente 

Satisfeito: 5.7 

Autoritativo: 4 Coesão muito elevada: 4.5 

Adaptabilidade elevada: 4.3 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 3 

 

No que toca à coesão, C1 percepciona-a como elevada e C2 como muito elevada, 

que se manifesta pela ajuda de todos os elementos da família quando têm dificuldades, 

pelas actividades que costumam fazer em conjunto e por sentirem-se muito chegados 

uns aos outros. A família nunca sentiu qualquer tipo de rejeição por parte da criança 

adoptada, que se mostra muito protector do irmão. 

A adaptabilidade é avaliada como elevada por ambos os elementos do casal, 

embora afirmem que o estabelecimento de novas rotinas e a conjugação do horário de 

quatro pessoas foi o que demorou mais tempo à família adaptar-se. Na família todos 

partilham responsabilidades e tendem a encontrar novas formas de resolver os 

problemas. 

   

Nome C1 C2 

Idade 37 35 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento   

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 1 1 



A comunicação familiar é bastante positiva, uma vez que, cada elemento pode 

expressar livremente a sua opinião e os problemas são discutidos de forma a que todos 

se sintam bem com as soluções encontradas. O casal sente-se muito satisfeito com o 

modo como dialogam e a frequência com que o fazem. O tema da adopção é falado 

espontaneamente pela família, sendo que a criança gosta de explicar aos amigos que é 

adoptada.  

No que diz respeito à satisfação parental, o casal está muito satisfeito com o 

modo como desempenha o seu papel parental e com a relação que actualmente tem com 

o filho. Referem que não esperavam que a integração do filho fosse tão fácil a nível 

afectivo e com o irmão. De igual forma, receavam que a família alargada não aceitasse a 

adopção, principalmente pela questão da cor, mas tal não se verificou, estando todos 

muito satisfeitos na relação com a criança adoptada. As percepções de C1 quanto ao 

desempenho do seu papel enquanto pai e na relação com o filho, são melhores do que 

esperava inicialmente. Já C2, percepciona o seu desempenho enquanto mãe e na relação 

com o filho como estando de acordo com o que esperava. 

O estilo parental dominante no casal é o autoritativo, existindo uma preocupação 

em fazer planos para a família de acordo com as preferências do filho e em explicar os 

motivos porque são aplicados determinados castigos. Apesar se de C1 e C2 terem 

vivenciado modelos educativos diferentes, afirmam ter valores muito parecidos e 

respeitam as regras que cada cônjuge aplica aos filhos. Quando a criança faz birras, uma 

das práticas educativas utilizadas pelo casal, é desvalorizarem a birra até esta parar, 

sendo que de seguida o filho terá de cumprir o que ficou combinado com os pais. Por 

vezes o casal encara os castigos como frustrantes, uma vez que, mesmo com a 

explicação do motivo pela qual deve cumprir uma determinada regra, a criança 

permanece triste e centrada no que sente. 

A satisfação conjugal é percepcionada por C1 como muito satisfatória e por C2 

como completamente satisfatória, sendo que ambos continuam a passar tempo juntos e 

estão completamente satisfeitos quanto às expectativas de futuro da relação. 

Consideram que o filho biológico causou um maior impacto na relação conjugal uma 

vez que tiveram de habituar se a novas rotinas, que, com a chegada do filho adoptivo, já 

estavam habituados e equilibrados.  

 

 

 



Análise Intra-caso D1 e D2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Satisfeito: 3.6 Autoritativo: 3.9 Coesão elevada: 4.1 

Adaptabilidade média: 3.2 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 3 

Expec. desemp. relação: 2 

Expec. desemp. papel: 3 

 Muito 

Satisfeito: 4.6 

Autoritativo: 4.5 Coesão muito elevada: 4.7 

Adaptabilidade elevada: 3.7 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 4 

 

A coesão é avaliada positivamente pelo casal, sendo que D1 a percepciona como 

elevada e D2 como muito elevada. No primeiro mês a avó não aceitava a adopção mas 

actualmente é muito ligada à neta. Na família nuclear (pais, filha biológica e filha 

adoptiva), sentem-se muito chegados uns aos outros e gostam de passar os tempos livres 

juntos. 

A adaptabilidade é percepcionada como média por D1 e elevada por D2. 

Enquanto D1 considera que por vezes a família consegue encontrar novas formas de 

resolver os problemas, D2 considera que quase sempre tal acontece. De igual forma, 

segundo D1, de vez em quando as responsabilidades da casa rodam pelos vários 

elementos da família, mas, de acordo com D2, muitas vezes isso se sucede. Nos 

   

Nome D1 D2 

Idade 44 45 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 22 anos 22 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 1 1 



primeiros dois anos de adopção o casal sentia que a filha não se sentia segura e 

confiante, mas actualmente sentem o oposto visto que a criança já integra, por exemplo, 

a família toda nos desenhos que faz. A relação da criança com os avós paternos não é 

tão boa do que com os maternos, uma vez que, estes não conseguem utilizar estratégias 

educativas favoráveis à relação com a neta. 

No que diz respeito à comunicação, D1 sente-se razoavelmente satisfeito quanto 

à forma como conversa com o seu cônjuge, enquanto D2 se sente satisfeita. Ao nível 

familiar, ambos consideram que cada elemento da família expressa livremente a sua 

opinião e tem uma palavra a dizer sobre as principais decisões a tomar. Nos primeiros 

dois anos a criança falava do lar e do facto de ser adoptada, os pais afirmam que sempre 

lhe deram abertura para falar, mas actualmente não costuma abordar este assunto. 

Quanto à satisfação parental, o casal está satisfeito com o modo como 

desempenha o seu papel parental. Contudo, descrevem que os primeiros meses como 

esgotantes, pois a criança tinha um sentimento de negativismo, dizia não a tudo. 

Actualmente, D1 avalia o seu desempenho enquanto pai com estando de acordo com as 

suas expectativas iniciais. Por sua vez, D2 avalia o seu desempenho enquanto mãe como 

melhor do que inicialmente esperava. Na relação com o filho, D1 não se sente satisfeito 

nem insatisfeito, embora comparativamente às expectativas que tinha, avalia a relação 

actual como pior. Já D2, sente-se satisfeita na relação com o filho e considera que 

actualmente tem uma relação muito melhor com este do que esperava. Ambos crêem 

que uma criança adoptada traz alguma instabilidade familiar pois tende a virar um 

elemento do casal contra o outro. 

O estilo parental predominante no casal é o autoritativo, existindo uma 

preocupação em explicar à filha os motivos porque deve cumprir uma regra, sendo 

comum os pais elogiarem-na quando esta se comporta bem. Ambos estão geralmente de 

acordo no que toca à educação das filhas, porém, quando a criança faz birras, D1 utiliza 

geralmente como prática educativa os castigos e D2 recorre mais à punição física 

(palmada). Consideram que deviam ter sido mais informados, antes da adopção, sobre o 

modo como deviam agir perante determinados comportamentos da criança. 

A chegada da criança gerou algumas discussões, uma vez que referem ter modos 

diferentes de agir. Contudo, afirmam que não costumavam discutir por causa da filha 

biológica, e que o fazem mais agora porque a filha adoptiva costuma tirar partido da 

instabilidade do casal para colocar um contra o outro. D1 percepciona a sua satisfação 

conjugal como satisfatória, estando pouco satisfeito com a quantidade de tempos livres 



do casal, o modo como se relacionam com a família do cônjuge, o modo como D2 

expressa o que sente por ele e com a atenção que dedica aos seus problemas. Está 

contudo muito satisfeito com o que sente por D2 e a confiança que tem nela. Por sua 

vez, D2 avalia como muito satisfatória a sua relação conjugal, estando completamente 

satisfeita com o que sente por D1 e o modo como este expressa o que sente por ela. Está 

razoavelmente satisfeita com o modo como se relacionam com a família do cônjuge.  

 

Análise Intra-caso E1 e E2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Completamente 

Satisfeito: 5.9 

Autoritativo: 4.7 Coesão muito elevada: 4.7 

Adaptabilidade elevada: 4.2 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 4 

 Completamente 

Satisfeito: 5.6 

Autoritativo: 4.7 Coesão muito elevada: 4.9 

Adaptabilidade elevada: 4.3 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 4 

 

 O casal percepciona a coesão familiar como muito elevada, sentem-se muito 

chegados uns aos outros, gostam de passar os tempos livres juntos, cada elemento aceita 

aquilo que a família decide e em casa ajudam-se mutuamente quando surgem 

   

Nome E1 E2 

Idade 55 47 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 17 anos 17 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



problemas. Ambos referem que se dão muito bem com a família alargada e reconhecem 

que é um factor importante para a estabilidade do filho. 

 Relativamente à adaptabilidade, E1 e E2 apresentam um nível elevado, 

consideram que cada elemento da família tem uma palavra a dar sobre as principais 

decisões familiares e todos partilham responsabilidades. O casal refere que o filho 

adaptou-se facilmente à família e está progressivamente a ultrapassar problemas que 

tem, como a enurese nocturna e a desorganização e preguiça na realização das tarefas 

domésticas. 

A comunicação é bastante positiva, sendo que o casal caracteriza-se como 

completamente satisfeito em relação à frequência que comunicam e os assuntos sobre os 

quais conversam. Cada elemento da família pode expressar livremente a sua opinião, 

não existindo segredos, segundo E2. Porém, gostavam que o filho se expressasse mais e 

falasse dos anos que antecederam a adopção, uma vez que, deixou de o fazer depois de 

sentir dificuldades por ter contado aos colegas que era adoptado. 

Relativamente à satisfação parental, o casal está muito satisfeito com o modo 

como desempenha o seu papel parental e avalia a relação que actualmente tem com o 

filho como muito satisfatória. Ambos procuram ir buscar o filho à escola porque sentem 

prazer em chegar juntos a casa. Em relação às expectativas iniciais, o casal avalia o seu 

desempenho parental actual como melhor e a relação que têm com o filho como muito 

melhor. Não querem contudo adoptar mais uma criança pois receiam não ter a mesma 

sorte que tiveram com o filho. 

O estilo parental predominante no casal é o autoritativo, existindo uma 

preocupação em ajudar o filho a compreender o impacto do seu comportamento, 

encorajando-o a falar sobre as consequências das suas acções. Permitem que o filho dê a 

sua opinião sobre as regras familiares e elogiam-no quando se comporta bem. E2 tem 

tendência a ser mais disciplinadora e E1 mais permissivo. Ambos são frequentemente 

coerentes nas suas práticas educativas, embora possa por vezes haver discordância na 

intensidade da punição a atribuir ao filho. Os castigos mais utilizados pelo casal 

consistem em retirar ao filho privilégios, como ver televisão e jogar computador. 

A satisfação conjugal é percepcionada por E1 e E2 como completamente 

satisfatória, sendo que ambos estão completamente satisfeitos quanto ao apoio 

emocional do cônjuge e às expectativas futuras da relação. Realçam o facto de existir 

uma cooperação mútua no gerir das dificuldades do quotidiano. 

 



Análise Intra-caso F1 e F2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5.1 

Autoritativo: 4.3 Coesão elevada: 4.4 

Adaptabilidade elevada: 3.9 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 4 

Expec. desemp. papel: 4 

 Satisfeito: 4.3 Autoritativo: 4.2 Coesão elevada: 4.1 

Adaptabilidade média: 3.3 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 5 

 

A coesão é avaliada pelo casal como elevada, consideram que na família todos de 

sentem muito chegados uns aos outros e gostam de passar os tempos livres juntos. A 

família alargada de F1 e F2 é caracterizada como normal, coesa e saudável. Por vezes as 

duas filhas adoptadas têm ciúmes uma da outra e competem dizendo que a mãe é de 

uma e não é da outra. 

Relativamente à adaptabilidade, F1 manifesta um nível elevado, considerando 

que todos os elementos da família partilham responsabilidades e que muitas vezes 

encontram novas formas de resolver os problemas. Por sua vez, F2 manifesta um nível 

médio de adaptabilidade, considerando que quase nunca as responsabilidades rodam 

pelos vários elementos da família e algumas vezes tendem a encontrar novas formas de 

   

Nome F1 F2 

Idade 44 47 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento   

Filhos adoptivos 2 2 

Filhos biológicos 0 0 



ultrapassar as dificuldades. Ambas as filhas mudaram de nome aquando da adopção e 

foram bem aceites pela família alargada. O início da integração da filha mais nova foi 

mais difícil, uma vez que, ambas as crianças competiam pelo afecto.  

A comunicação entre o casal é positiva, F1 sente-se satisfeito e F2 muito 

satisfeita com o modo como conversam e a frequência com que o fazem. Na família 

nuclear (pai, mãe e as duas filhas adoptadas), cada um pode expressar livremente a sua 

opinião. A filha mais velha é mais curiosa por saber pormenores sobre a adopção, 

nomeadamente o seu nome anterior, enquanto a mais nova faz menos perguntas e 

procura obter explicações curtas. 

No que diz respeito à satisfação parental, F1 está muito satisfeito com o seu 

desempenho parental, que comparado com as expectativas iniciais que tinha, tem sido 

melhor do que esperava. No dia-a-dia, F1 afirma que não pensa que as suas filhas são 

adoptadas. Na relação que tem com elas, sente-se muito satisfeito e considera que 

actualmente é uma relação melhor do que esperava inicialmente. Por sua vez, F2 sente-

se satisfeita com o seu desempenho enquanto mãe, sendo este de acordo com o que 

esperava. O inicio do exercício da parentalidade foi encarado com grande dificuldade 

por F2, visto ter de se adaptar a novos hábitos e ao esforço físico associado a um bebé. 

O estilo parental dominante no casal é o autoritativo e apesar de terem 

divergências quanto à educação das crianças, nas principais questões estão geralmente 

de acordo. Mostram respeito pelas opiniões das filhas, encorajando-as a expressá-las e 

são sensíveis aos seus sentimentos. Quando fazem birras, a prática educativa mais 

utilizada pelo casal consiste em retirar às filhas privilégios, como jogos de consolas. 

Porém F1 e F2 afirmam sentir-se frustrados por vezes com os castigos, uma vez que, as 

filhas arranjam sempre outras coisas que lhes dão prazer fazer. F2 refere que por vezes 

F1 perde credibilidade junto das filhas, por ameaçar pôr castigos que depois esquece de 

realizar. 

Com a adopção, o casal passou a ter menos tempo para namorar, mas alegam 

sentir falta pois durante 9 anos fizeram tudo o que desejavam fazer. F1 percepciona a 

sua satisfação conjugal como muito satisfatória, estando completamente satisfeito com 

o que sente pelo cônjuge, a atenção que esta dedica aos seus interesses e o apoio 

emocional que lhe dá. Por sua vez, F2, está satisfeita com a sua relação conjugal, sente-

se completamente satisfeita com a confiança que tem pelo cônjuge, mas está 

razoavelmente satisfeita quanto à frequência de conflitos que têm e o modo como os 

resolvem, bem como a distribuição das tarefas domésticas. F2 afirma que antes da 



chegada das filhas, habituou o marido mal e actualmente tem mais trabalho e gostava 

que este participasse mais. 

 

Análise Intra-caso G1 e G2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5 

Autoritativo: 3.9 Coesão elevada: 4.3 

Adaptabilidade elevada: 4 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 3 

Expec. desemp. papel: 4 

 Muito 

Satisfeito: 4.6 

Autoritativo: 4.4 Coesão elevada: 4.4 

Adaptabilidade elevada: 3.6 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 5 

 

O casal percepciona a coesão familiar como elevada, sentem-se muito chegados 

uns aos outros e costumam fazer as coisas em conjunto. Relacionam-se bem com a 

família alargada mas nunca deixaram o filho a dormir na casa dos avós, uma vez que, 

este se sente ansioso passado algum tempo por ter medo que os pais se esqueçam de o ir 

buscar. 

 No que diz respeito à adaptabilidade, G1 e G2 manifestam um nível elevado. 

Contudo, quando comunicaram à família que iam adoptar uma criança, estes rejeitaram 

   

Nome G1 G2 

Idade 43 38 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 16 anos 16anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



a ideia por saberem que o casal tem condições para ter um filho biológico. Actualmente 

o filho adoptado tem uma boa relação com a família, que desde o início o receberam 

bem. Todas as noites não consegue adormecer sozinho e se acordar durante o sono 

procura ir para a cama dos pais. Tem ciúmes quando os pais estão a dar atenção a outra 

criança e não quer ter irmãos. 

A comunicação é bastante positiva, sendo que o casal está muito satisfeito com o 

modo como conversam. Consideram que cada membro da família tem uma palavra a 

dizer sobre as principais decisões e podem expressar livremente as suas opiniões. O 

tema da revelação surgiu por iniciativa da criança, tendo esta apenas perguntado se veio 

da barriga da mãe. Os pais esperam que o filho comece a fazer futuramente mais 

perguntas. G1 e G2 afirmam que o filho tem um grande poder de argumentação, o que 

os dificulta na imposição de regras. 

Relativamente à satisfação parental, G2 sentiu-se cansada nos primeiros tempos 

pois o marido continuou a trabalhar e só gradualmente o filho pôde conhecer a família e 

ter o apoio desta. Porém, percepciona o seu desempenho parental como muito 

satisfatório, considerando que actualmente este é muito melhor do que esperava 

inicialmente. Na relação com o filho avalia estar muito satisfeita e sente que 

actualmente a relação supera em muito as expectativas que tinha. Por sua vez, G1 avalia 

o seu desempenho enquanto pai como satisfatório e como melhor do que esperava. Na 

relação com o filho sente-se satisfeito e considera que a relação está de acordo com as 

suas expectativas iniciais. Ambos os elementos do casal afirmam que o filho é uma 

criança adequada e sentem-se muito satisfeitos com o desenvolvimento que tem tido a 

nível físico, psicológico e escolar. 

O estilo parental dominante no casal é o autoritativo, existindo uma preocupação 

em explicar ao filho os motivos porque deve cumprir as regras e um encorajamento para 

que se expresse livremente quando não concorda com os pais. Quando a criança faz 

birras, a prática educativa mais utilizada pelo casal consiste em mandar o filho sentar-

se, pensar e voltar a falar com os pais só quando a birra acabar. Resolvem bem os 

problemas que surgem na educação da criança pois raramente estão em desacordo. 

A chegada do filho causou alguma tensão na relação conjugal durante os 

primeiros tempos, visto que, durante 12 anos estavam habituados a um estilo de vida 

que se alterou. Actualmente, percepcionam a sua satisfação conjugal como muito 

satisfatória, estando completamente satisfeitos com o modo como resolvem os conflitos 

e com a admiração que sentem um pelo outro. Contudo, com o exercício da 



parentalidade deixaram de ter tempo para namorar, só o fazendo quando o filho está a 

dormir. Pelo facto da criança dormir muitas vezes com os pais, a intimidade do casal 

parece ter diminuído. 

 

Análise Intra-caso H1 e H2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5.2 

Autoritativo: 4.5 Coesão muito elevada: 4.9 

Adaptabilidade elevada: 4.1 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 5 

 Satisfeito: 3.9 Autoritativo: 4.5 Coesão elevada: 4.2 

Adaptabilidade elevada: 4 

Desemp. papel: 
2
 

Relação filho: 
1 

Expec. desemp. relação: 
1 

Expec. desemp. papel: 
1
 

 

A coesão é avaliada por H1 como muito elevada e por H2 como elevada. Gostam 

de passar os tempos livres juntos e costumam organizar programas que sejam do 

interesse de todos e adequados à filha. A família alargada reagiu muito bem ao processo 

de adopção, sendo a avó materna a pessoa que geralmente pode ficar com a neta em 

determinadas alturas. 
                                                           
2
 Dados em falta, uma vez que, a participante não respondeu ao teste. 

   

Nome H1 H2 

Idade 41 41 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 12 anos 12 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



A adaptabilidade é percepcionada pelo casal como elevada e todos os elementos 

da família partilham responsabilidades. Nos primeiros meses a criança tinha dificuldade 

em adormecer sozinha, só na presença dos pais é que conseguia adormecer. 

Actualmente esta situação tem vindo a melhorar. 

No que diz respeito à comunicação, H1 sente-se satisfeito com o modo como 

conversa com o seu cônjuge, enquanto H2 se sente pouco satisfeita pela maneira como 

dialogam e os assuntos sobre os quais conversam. A nível familiar, o casal afirma que 

procuram dialogar muito com a filha de forma a evitar conflitos. O tema da adopção 

ainda não foi abordado, H1 e H2 questionam o modo como o devem fazer. 

Quanto à satisfação parental, o casal recorda com grande satisfação o momento 

em que viram uma foto da filha e sentem-se muito satisfeitos com a grande 

cumplicidade e empatia que têm desenvolvido com esta. 

O estilo parental predominante no casal é o autoritativo, existindo uma 

preocupação por serem coerentes quanto aos castigos atribuídos à filha, por explicarem 

os motivos das regras e por elogiarem-na quando se comporta bem. Ao nível das 

práticas educativas, ambos impõem as regras, mas o H1 assume-se como mais rígido 

do que H2. Ocasionalmente recorrem à punição física (palmada), mas relatam um certo 

sentimento de culpa associada à situação. Geralmente os castigos consistem em mandar 

a filha para o quarto pensar. 

A satisfação conjugal é percepcionada por H1 como muito satisfeita, estando 

completamente satisfeito com o que sente pelo seu cônjuge e pela confiança que tem 

nele. Contudo, está razoavelmente satisfeito com a quantidade de tempos livres, uma 

vez que, com a chegada da criança passaram a fazer as coisas a três. Por sua vez, H2 

percepciona a sua relação conjugal como satisfatória, estando completamente satisfeita 

com a forma como gerem a situação financeira, mas pouca satisfeita com a opinião que 

o seu cônjuge tem sobre o seu aspecto físico. 

 

 

 

 

 

 

 



Análise Intra-caso I1 e I2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5.3 

Autoritativo: 4.6 Coesão muito elevada: 4.7 

Adaptabilidade elevada: 4.2 

Desemp. papel: 4 

Relação filho: 4 

Expec. desemp. relação: 4 

Expec. desemp. papel: 4 

 Completamente 

Satisfeito: 5.9 

Autoritativo: 4.4 Coesão muito elevada: 4.6 

Adaptabilidade elevada: 3.8 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5
 

Expec. desemp. relação: 5
 

Expec. desemp. papel: 4 

 

A coesão é avaliada pelo casal como muito elevada e caracterizam a família como 

muito unida, na qual estão a construir algo em comum. Gostam de passar os tempos 

livres em conjunto e nas decisões familiares falam geralmente os três. Quando o casal 

quer sair para namorar, vários elementos da família alargada costumam ficar com a 

criança, como os avós e os tios. 

Relativamente à adaptabilidade o casal manifesta um nível elevado, 

considerando que todos os elementos da família ajudam-se uns aos outros, quando têm 

problemas. Afirmam ser importante o diálogo com outras pessoas externas à família 

nuclear (pai, mãe e filho) como forma de apreenderem novos conhecimentos que 

posteriormente os pode ajuda a lidar com as dificuldades. 

   

Nome I1 I2 

Idade 50 48 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento   

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



No que diz respeito à comunicação, o casal sente-se bastante satisfeito com a 

forma como comunicam e com a frequência com que o fazem. Muitas vezes dialogam 

sobre o exercício da parentalidade, de forma a anteciparem as coisas e procurarem a 

melhor estratégia. O tema da adopção ainda não surgiu, I1 e I2 sentem que o filho ainda 

é muito pequeno para compreender. 

Relativamente à satisfação parental, I1 percepciona o seu desempenho parental 

como satisfatório e I2 como muito satisfatório. Ambos sentem que actualmente, 

desempenhar o exercício da parentalidade tem superado as suas expectativas iniciais. Na 

relação com o filho, I1 sente-se satisfeito e I2 muito satisfeito, sendo que para ambos a 

relação actual tem sido melhor do que estavam à espera. O casal enuncia uma série de 

actividades que lhes dá prazer fazerem com o filho e defendem que o amor que sentem 

pelo filho supera as dificuldades que vão surgindo, sendo que no geral as coisas têm 

corrido bem. Já estão em lista de espera para uma nova adopção, visto ser um desejo dos 

três. 

O estilo parental predominante no casal é o autoritativo, sendo que ambos 

consideram que disciplinam o filho de igual forma e que os princípios religiosos 

ajudam-nos na transmissão de valores e competências que consideram importantes 

ensinam ar filho. Ao nível das práticas educativas, quando o filho se comporta mal 

mandam-no para o quarto e explicam-lhe os motivos porque deve cumprir a regra. 

Quando este sai do quarto, pedem para que ele explique as razões porque ficou de 

castigo. 

A satisfação conjugal é percepcionada por I1 como muito satisfeita e I2 como 

completamente satisfeita. Ambos afirmam que continuam a ter tempo para namorar e 

para terem o seu espaço individual. Consideram que o filho veio a enriquecer a relação 

de casal, uma vez que, cresceram e aprenderam coisas com ele. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise Intra-caso J1 e J2 

 

 Dados Sócio-Demográficos 

 

 Dados Quantitativos  

 EASAVIC QDEP FACES II Satisfação Parental 

 Muito 

Satisfeito: 5.4 

Autoritativo: 4 Coesão muito elevada: 4.7 

Adaptabilidade elevada: 3.9 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 5 

Expec. desemp. papel: 4 

 Muito 

Satisfeito: 5.2 

Autoritativo: 4.1 Coesão muito elevada: 4.5 

Adaptabilidade elevada: 3.7 

Desemp. papel: 5 

Relação filho: 5 

Expec. desemp. relação: 4 

Expec. desemp. papel: 4 

 

A coesão é avaliada pelo casal como muito elevada, sendo que ambos consideram 

que têm uma “família à antiga”, pois passam sempre os tempos livres juntos e as férias 

juntos. A família alargada aceitou muito bem a adopção, a criança tem uma forte ligação 

aos primos e pede várias vezes aos pais para ficar a dormir na casa dos avós. A família 

nuclear refere que têm uma imagem de marca que é o “abracinho juntos”, em que se 

abraçam os três. 

A adaptabilidade é percepcionada pelo casal como elevada. No início da 

integração do filho, este não queria sair à rua com medo de ser devolvido, mas passado 

um mês já se sentia como se tive vivido com os pais a vida toda. Por nunca ter 

conhecido o avô, criou-o como uma figura imaginária. 

   

Nome J1 J2 

Idade 45 42 

Escolaridade Ensino Superior Ensino Superior 

Duração do casamento 15 anos 15 anos 

Filhos adoptivos 1 1 

Filhos biológicos 0 0 



No que diz respeito à comunicação, o casal sente-se bastante satisfeito com a 

forma como dialogam e a frequência com o que fazem. Consideram que todos os 

elementos da família podem expressar livremente as suas opiniões e têm o hábito de 

pedir a opinião uns aos outros. Durante o primeiro ano de adopção, a criança não 

gostava de falar sobre o tema da adopção mas pela progressiva insistência dos pais 

passou a gostar muito de ouvir a sua história. 

Relativamente à satisfação parental, o casal está muito satisfeito com o modo 

como desempenha o seu papel parental e considera que actualmente desempenhar o 

papel parental é melhor do que esperavam inicialmente. Ambos afirmam que o filho é 

uma criança fácil e carinhosa, o que lhes facilita o exercício da parentalidade. Na 

relação com o filho, sentem-se muito satisfeitos, J1 considera que actualmente a relação 

supera em muito as expectativas que tinha, e para J2 a relação é melhor do que 

esperava. O casal refere que a chegada do filho não causou um impacto negativo pois 

com a licença de paternidade conseguiram adaptar-se a uma nova dinâmica familiar e 

quando precisam de estar sozinho têm sempre onde deixar o filho. Estão em lista de 

espera para adoptarem mais uma criança. 

O estilo parental predominante no casal é o autoritativo, embora J1 considere que 

explica menos ao filho o motivo pela qual está a aplicar uma determinada regra, do que 

J2. Apesar de existirem diferenças na forma como cada um disciplina o filho, J1 e J2 

consideram-se complementares. Quando a criança faz birras, é comum utilizarem como 

prática educativa, mandarem o filho sentar-se no quarto e ficar três minutos a pensar 

no que fez. Por vezes J1 ameaça dar castigos que depois não aplica, perdendo alguma 

credibilidade com o filho. 

A satisfação conjugal é percepcionada por ambos os elementos do casal como 

muito satisfatória, estando muito satisfeitos com o que sentem pelo cônjuge e com a 

confiança que têm do mesmo. Com a chegada da criança, sentem que deixaram de ter 

tanto tempo para namorar mas consideram ser normal e continuam a fazer planos só os 

dois. Perderam a rotina de irem todas as semanas ao cinema, J1 está razoavelmente 

satisfeito com esse factor, mas J2 afirma não sentir a falta. 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 



Bloco temático Objectivos Gerais Objectivos Específicos/Questões 

Práticas 

educativas 

Recolher dados relativos a: 

•  Práticas parentais 

•  Diferenças nas 

práticas parentais entre 

o início da pós-

adopção e o momento 

actual 

•  Diferenças entre os 

pais relativamente a 

estilos parentais 

 

 

 

 

 

 

 

•  Diferenças nas 

práticas parentais 

relativamente a filhos 

diferentes (se houver 

outros filhos) 

 

 

 

•  Divergências entre 

pais ao nível das 

práticas parentais 

 

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos) 

Como foram estabelecendo regras com o vosso filho?  Como 

faziam/fazem para impor uma regra? Como reagia/reage o 

vosso filho face à imposição de regras? Podem dar-nos 

exemplos? 

Que regras consideraram importantes logo desde o início? 

E, actualmente, quais as regras que consideram mais 

importantes? 

Quando o vosso filho desobedecia, não cumpria as regras, 

fazia birras, etc., como reagiam inicialmente (pré-adopção e 

pós-adopção)? O que faziam (ralhar? ;castigar?; bater?; 

etc.?)? E como reagia ele à vossa reacção? 

E actualmente, procedem de modo semelhante ou notam 

diferenças relativamente aos primeiros tempos? (Se há 

diferenças: perceber como as explicam; quando é que 

começaram a proceder de forma diferente?) Podem dar-nos 

exemplos? 

Gostaríamos que nos falassem um pouco das vossas 

diferenças enquanto pais. Quem é o mais “disciplinador”? 

Quem é o mais “afectivo” Quem “brinca” mais? Quem se 

preocupa mais com a escola? Quem o acompanha mais nas 

tarefas escolares? 

Se houver irmãos: Procedem de modo semelhante com todos 

os filhos? (Desenvolver a resposta, no caso de haver 

diferenças: como são as diferenças? Como as justificam). 

Nem sempre os pais não estão de acordo relativamente à 

forma de educar e de agir com os filhos. Essas situações de 

desacordo também vos acontecem? Como é que procedem? 

Como resolvem essas divergências? Há situações/temas 

específicos que são mais geradores de desacordos? Quais? 

Porquê? 

 

Revelação/Comun

icação 

Recolher dados relativos: 

•   À revelação da 

situação de adopção ao 

filho 

 

 

 

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos) 

(Se for adequado) O vosso filho sabe que foi adoptado? 

Como soube? Como lhe contaram? Quando? Em que 

situação? Podem contar-nos essa conversa? Como reagiu? 

Que dificuldades sentiram? Como sabiam o que lhe deviam 

dizer? Como se prepararam para esse momento? Alguém 

vos ajudou nessa preparação? 



 

 

 

 

 

•  À comunicação com o 

filho sobre a situação 

de adopção 

 

(Se for adequado) Quando pensam contar-lhe? Como 

pensam fazê-lo? Como se preparam para esse momento? 

Quem vos pode ajudar nessa preparação? Que dificuldades 

sentem/antecipam? Costumam falar entre vocês sobre esse 

assunto? Com quem costumam falar? 

(Se for adequado) Costumam conversar com o vosso filho 

sobre a sua situação de adoptado? Sobre a família biológica 

dele? Sobre o tempo em que esteve em acolhimento? Por 

iniciativa de quem? Quais os temas/perguntas mais 

frequentes? Qual de vocês fala mais sobre esse assunto? 

Sentem-se à vontade? Que dificuldades sentem? Lembram-

se da primeira conversa? Quando foi? Em que situação? 

Podem contar-nos? 

(Se for adequado) Porque razão falam pouco/não falam 

sobre a sua situação de adopção? Sobre a família biológica 

dele? Sobre o tempo em que esteve em acolhimento? 

Costumam falar entre vocês sobre esse assunto? Com quem 

costumam falar? 

O vosso filho fala habitualmente com outras pessoas sobre a 

sua situação de adoptado?Aceita “normalmente” o facto de 

ser adoptado? Reage bem/mal quando os outros 

sabem/falam sobre isso? 

Impacto da 

adopção 

Recolher dados relativos 

ao impacto da adopção: 

•  Na relação conjugal 

•  Na família (se houver 

irmãos) 

•  Na vida em geral 

•  Na vida pessoal 

 

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos) 

A chegada de um filho tem sempre um grande impacto no 

casal, na família, na vida quotidiana em geral, na vida 

pessoal… 

Gostaríamos que nos falassem sobre o impacto da chegada 

do vosso filho na vossa relação enquanto casal 

(partilha/diálogo; tempos livres do casal; processos de 

decisão; distribuição de tarefas domésticas e parentais; 

expressão dos afectos; sentimentos mútuos; satisfação 

conjugal; crescimento enquanto casal; etc.) 

Estavam à espera desse impacto? Porquê? Como superaram 

os aspectos menos positivos desse impacto? 

A parentalidade contribuiu para o vosso crescimento como 

casal? Como? 

E qual o impacto na família como um todo? Na relação com 

os vossos outros filhos? (Se houver irmãos) 

Nas finanças? Nos vossos objectivos, planos, projectos? 

Estavam à espera desse impacto? Porquê? Como superaram 



os aspectos menos positivos desse impacto? 

E na vossa vida pessoal, que impacto teve? (privacidade; 

tempo e actividades pessoais; carreira) 

Estavam à espera desse impacto? Porquê? Como superaram 

os aspectos menos positivos desse impacto?  

A parentalidade contribuiu para o vosso crescimento como 

pessoas? Como?  

Rituais Recolher dados relativos: 

•  Aos novos rituais após 

a adopção 

 

•  À adaptação a/de 

antigos rituais 

 

(Ouvir sempre ambos os pais; pedir episódios ilustrativos) 

Que rituais criaram após a adopção do vosso filho? 

(celebrações; aniversários; etc.) Quem tomou a iniciativa de 

os criar? Podem descrevê-los?  

Que rituais já tinham anteriormente e que continuaram a 

manter? Tiveram de fazer algumas adaptações?  

Projectos para  

o Futuro 

 

Recolher dados relativos: 

•  Projectos familiares 

para o futuro 

•  Adoptar/ter outros 

filhos 

(Ouvir sempre ambos os pais) 

Que projectos têm para o futuro? (projectos familiares; 

projectos específicos para o filho) 

Pensam vir a adoptar/ter mais filhos? Porquê? Quando (se 

sim)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 



  





  



 

  

 



 



 



 


